Endelig utgave
Fredag 13. februar 2015
ble Avlskomitémøte 1/2015
avholdt på Scandic, Gardermoen
kl. 11.00 – 15.30
Til stede:
Ole C. Ødegaard, Jostein Rekstad, Hans Emil Hansen, Tone M. Blindheim, Berit Tveter Alm og
Per Erik Hagen. Fra administrasjonen møtte Anders Järnerot og Ellen Minge (referent).
Leder Ole C. Ødegaard ønsket velkommen til møtet. Det ble meldt en del saker til eventuelt.
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Protokoller
a) Avlskomitéen 5/14. Ingen merknader.
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Avlsvurdering
Anders Järnerot fortalte litt om den nye avlsvurderingen. Prisen er satt ned fra først oppgitte
kr. 10.000 til kr. 3.500 for påmelding til avlsvurdering. Første år, 2015 vil vi ikke ta betalt for
bedekningslisens (3000/4000). Eier må selv besørge utgifter til veterinærundersøkelse og
røntgen. Søknad om importsæd – kr. 2.000. Egenhingst-begrepet blir borte på varmblod.
Hingster godkjent i et annet land i Norden trenger ikke vises i Norge. Importsædhingster må
være godkjent i hjemlandet.
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Informasjon
a) Nordisk Travkomite/Breeding committee 27. november
Møtet ikke avholdt.
b) Auksjonen 22. november
Avlshoppeauksjonen resulterte i at 1 hoppe ble importert til Norge.
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Avlsplan for varmblod
Avlsplanen ble gjennomgått. Endringer er påkrevet i og med at forskriften som omhandler
kåring er borte.
1.Innledningen må endres. Skal avlsplanen fortsatt godkjennes av NHS? Avlskomitéen lager
forslag, i samarbeid med NHS, oversendes DNTs styre for godkjenning. Per Erik Hagen lager
forslag til tekst.
2.1. Hesteholdets omfang og brukere av hest
Må endres.
2.2. Avlsdyrbestand og avlsstuktur
Endres.
2.3. Økonomiske rammebetingelser for avlsarbeidet.
Må endres. NHS står for påmelding og det praktiske rundt avlsvurderingen – som før. De vil
også arrangere utstillinger for unghester og hopper. Vi må regne med å måtte betale for at
NHS fortsetter å utføre denne jobben.
3. Generell avlsmålsetting på hest
Litt korrigering.

4. Avlsmålsetning for varmblods traver
Ren historie, blir som den er.
5. Avlsmålet for varmblodstraver
Innledning ok.
5.1. Litt endring – totalindeks er ikke et greit ord.
6. Utvalg av varmblodshingster – kåring
Ny overskrift: Avlsvurdering av varmblodshingster
6.1.2. Skal vi ha kåring vår og høst?
6.1.3. Avlsvurdering om høsten og i februar
6.2. Individbedømmelse – kåring
Ny: Individbedømmelse – avlsvurdering
6.2.2. Travprøve – skal bestå, gjerne med samme kusk
6.2.3. Ok. Men det drøftes om osteochondrose i bakkne skal inn i planen, undersøkelser
gjøres for å se om det arvelig.
6.2.4. Ok.
6.3. Bruk av hingst i KS (kunstig semin)
Ny: Bruk av hingst i kunstig sædoverføring (KS)
6.3.1. Litt endring: Fra hingster som blir kåret for første gang, skal det før de benyttes i KS tas
sædprøve for bakteriologisk undersøkelse. I tillegg skal sædkvaliteten vurderes. Undersøkelse
av sædkvalitet….
6.4. Bruk av egen ukåra hingst på egen hoppe
Punktet fjernes.
6.5.Fornying av kåring og avkåring
Punktet fjernes.
6.6. Bruk av sæd fra død hingst.
6.6.1. Etter litt diskusjon ble man enig om å ikke endre.
6.7. Bruk av fersk og/eller frossen importert sæd
6.7.1. Endre til …kan kreve drektighetsresultater. Første og siste setning stryke.
6.7.3. Godkjenning skjer i forbindelse med en avlsvurdering vår/høst.
6.7.4.Ny kvote: 75 hopper pr. år
6.8. Bruk av embryo. OK.
Ta opp med sportsavdelingen: Kan en «embryohest» gå løp i Norge?
7. Avlsregulerende tiltak – dette punktet må i sin helhet flyttes lenger fram
7.2.NY: Hingster som skal brukes i travavl
7.2.2. Fjernes.
7.2.3. Fjernes.
8. Avlsstimulerende tiltak.
8.1.1. blir 8.1. Tiltak direkte til oppdretter…..
Resten strykes, det vises til eget «regler for utbetaling av oppdretterpremier»

8.2.1.1. Strykes
8.2.2. Sportslige tiltak
Beholdes.
8.3. Avlstimulerende tiltak i regi Norsk Hestesenter
Beholdes.
8.4. Rangering av hopper
NY: Få med Eliteavlshopper
9 Avlsfaglig og sportslig samarbeid på internasjonalt nivå
Verdensorganisasjonene må inntas her, navn? Blir 9.1.3.
10. Oppfølging av avlsplanen
10.2. Eventuelle årlige revideringer…
11 Instrukser for kåringsnemd og dommere
NY: Instruks for avlsvurderingsnemd og dommere
11.2. Medlemmene i avlsvurderingsnemda oppnevnes av DNTs Styre etter innstilling fra
Avlskomitéen.
12. Klagebehandling….
Endre kåring.
12.2. Siste avsnitt fjernes.
13. Tiltak som ønskes gjennomført
Fjernes i sin helhet.
Ellers: Beskrivelse av selve avlsvurderingen må inn i planen.
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Lars Laumbs Minneløp
Anders Järnerot redegjorde for saken angående hopper med sløyfe som har fått gå løpet.
Statuttene for løpet må endres. Jostein Rekstad finner gammel ordlyd.
Svenske hopper kan ikke meldes til Lars Laumb da svenskene ikke har utstillinger som oss.
Dette bør tas opp i Norsk-Svensk kaldblodskomité.
Oppdretterne bør få en oppmerksomhet.
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Norsk Svensk Kaldblodskomité
Litt intriger i den svenske leiren. Järnerot redegjorde. Man prøver nå å få med en
representant til fra hvert land, fra Norge er Fredrig Eng, 1. vara til styret, aktuell.
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Eventuelt
a) Trav2020
Järnerot viste fram forslag til ny plan
b) Hans Emil Hansen ønsker at de første i mål i Lars Laumb kommer på seremoniplass.
Tilsvarende også for varmblod. Gull, sølv og bronse – som å være på pallen.
c) Hingsteholderseminar
Man fant datoen 13. mars, og sjekker Linne Hotell. Aktuelle: Dolvik, Erik Strand, Tore Kvam.
Et emne er reglement.
d) App for registrering av vaksiner
Järnerot fortalte om at man nå snart skal teste ut en app for registrering av vaksiner.
Veterinærer kan gjøre dette.
e) DNTs travinfo – snart ferdig
f) Oppdretterbragd, vinnerne offentliggjøres på vårkonferansen 25. april. Järnerot vil ha
innspill på kandidater.
g) Komitéens referater skal legges ut på DNTs hjemmeside.

Oslo, 23. februar 2015

Ole C. Ødegaard
Leder
sign
Anders Järnerot

Ellen Minge

